
 “Especial Cap de Setmana”  
CARCASSONA – MINERVA  I L’ALT EMPORDÀ 

 
Sortida:  30 d’Abril          Durada: 3 díes 
 
1er DIA   MANRESA – CASTELL DE PERELADA – P.N. DEL CAP DE CREUS I CALA MONTJOI  
Sortirem al matí cap a La Plana de Vic , amb parada en ruta per tal d’esmorzar (NO INCLÒS). Tot seguit continuarem el nostre 
viatge, fins arribar a Perelada per tal de visitar el seu Castell, un edifici històric que data del segle XIII. Durant un temps, va ser 
cedit als frares carmelitans, els quals, amb el temps, el varen convertir en convent. Dins d’aquest magnífic i elegant edifici, 
reconvertit mes tard pels comtes a la moda francesa, podrem veure la Biblioteca, amb uns 80 volums de gran valor, l’església 
gòtica i el claustre, el Museu del Vidre, un dels mes importants del país amb 2.500 peces, i el Museu del Vi, amb una àmplia 
exposició d’objectes relacionats amb la cultura del vi. Completarem la visita amb una degustació de Cava de Peralada, amb 
possibilitat de compra per a tots els interessats. Després de la visita, anirem cap a l’hotel, per instal.lar-nos i dinar. A la tarda, 
farem atractiu recorregut en tren turístic per Cala Montjoi, on s’ubicarà el nou Bulli Foundation, gaudint alhora de l’incomparable 
paisatge del Parc Natural del Cap de Creus, la Badia de Roses, les Illes Medes, el Canigó i Les Alberes com a teló de fons. Retorn 
a l’hotel. Sopar i dormir 
 
2on DIA  RUTA DELS POBLES MEDIEVALS: MINERVA I CARCASSONA 
Esmorzar a l’hotel, i sortida al matí cap a El Pertús, Perpinyà i Narbona, per 
entrar a l’Herault-Aude i d’aquí, arribar al bonic poblet de Minerva. 
Històricament està considerada com la capital de l’antic país Minervois, i 
classificada com a un dels indrets més bonics de França. Durant el 
catarísme a principis del segle XIII, va ser assediada, sent escenari de grans 
lluites i batalles, i fins i tot, de les fogueres que vàren donar mort als Bons 
Homes que es varen negar a renunciar a les seves creences i religió. En 
destaquem entre els seus edificis més notables, l’Església de Saint Etienne, 
les seves Muralles, la Porta dels Templers o el seu Castell. Al seu moment, 
ens traslladarem fins a Carcassona, on farem el dinar en restaurant. I la 
tarda, la dedicarem a visitar i a passejar per aquesta histórica ciutat 
medieval, d’una gran bellesa. Amb 3 kms de muralles i 52 torres, és la major 
ciutat fortificada d’Europa i va ser declarada Patrimoni Mundial per la 
UNESCO el 1997. Podrem gaudir d’un bon passeig per la ciutat, tot admirant la seva majestuositat, amb el Castell Comtal dels 
Trencavel, bastit al segle XII, la Basíl.lica de Sant Nazari del segle XIII-XIV, la Plaça Marcou, i tots els seus carrers i carreróns que 
ens transportaràn a èpoques molt llunyanes. També gaudirem de la seva àmplia oferta comercial, on podrem adquirir records i 
típica artesanía de la ciutat i de la regió. A hora concertada, retorn cap a l’hotel per sopar i dormir. 
 
3er DIA  MONESTIR DE SANT PERE DE RODES - MANRESA  
Esmorzar a l’hotel, i sortida al matí cap a Vilajuïga i Sant Pere de Rodes. Aquí trobem el Monestir, situat a un dels cims de la 
Serra de Rodes, sent aquest, un dels nombrosos testimonis de l’arquitectura románica catalana. Entre els segles XI i XIV, va ser el 
principal centre espiritual del Comtat d’Empúries, i el seu esplendor es mostra en les grans dimensions del conjunt monacal, 
format per l’Església, el Campanar, el Claustre, les Sagristíes, les dependències convencionals per fer-hi vida i el Palau de l’Abat. 
Des d’aquí estant, si la climatología ho permet, podrem gaudir d’una de les grans vistes panorámiques sobre el Cap de Creus. 
Farem visita i, un cop finalitzada, anirem a dinar al restaurant. A hora prudencial, iniciarem el viatge de retorn cap a casa. 
 
PREU PER PERSONA EN HABITACIO DOBLE 282 € 
Suplement habitació individual    54 € 
 
EL PREU INCLOU: viatge en còmode autocar climatitzat amb acompanyant de l’agència. Hotel 3* Pensió completa 
amb ví i aigua als àpats. Dinar en restaurant 2on día. Excursions segons programa. Entrada i visita guiada al Castell de 
Perelada. Excursió en Tren Turístic pel Parc Natural del Cap de Creus i Cala Montjoi. Entrada i visita guiada al 
Monestir de Sant Pere de Rodes. L’Iva i l’assegurança d’assistència en viatge. 
 
No inclou: extres personals. Tot allò no especificat com a inclòs. 
 

 


